Inspirationsdag om jämställdhet,
jämlikhet och lika behandling.

Region Östergötland: Välkomna till en inspirationsdag om
jämställdhet, jämlikhet och lika behandling.

Målgrupp:

Inbjudna som bor och verkar i Östergötland

Tid & Plats:

Fredag den 24 augusti 2018, kl. 08.30-16.00 på Linköpings Konsert och Kongress

Anmälan:

https://www.regionostergotland.se/konferens
Anmälnings kod: 0824, Sista anmälningsdag 20 juli
Meddela även om du har behov av specialkost.

Information:

Frågor angående dagen besvaras av Annika Eriksson,
Projektledare, Jämställd, Regional Tillväxt
tfn: 072-21 67 536, epost annika.b.eriksson@regionostergotland.se

Avgift:

Ingen avgift. Fika och lunch ingår. Begränsat antal platser.

Program:
08.30

Registrering samt kaffe/te & smörgås

09.00

Regionledningen hälsar välkommen

Kattis Ahlström
Moderator
arbetar som journalist, föreläsare och programledare. Hon har även ett stort
socialt engagemang i flera välgörenhetsorganisationer och var tidigare
generalsekreterare på BRIS.

09.20

Du kan bara bli det du kan se

Johan Adolfsson
Kommunikationschef Gävle kommun

Som nybliven kommunikationschef i Gävle kommun blev Johan
Adolfsson uppringd av en arg Gävlebo. Utskällningen riktade sig mot
kommunens genusstereotypa, exkluderande och drömdödande
bildval. Tre år senare är läget helt annorlunda.
10.20

Fika

11.00

Kvinnor, idrott & manliga ledare

Maria Rydqvist
Skidåkare med jämställdhet som mål
Landslagsskidåkaren Maria Rydqvist har skrivit boken Kvinnor, idrott
och manliga ledare. En bok om jämställdhet, normer, mens och ideal med syftet att uppnå idrott på lika villkor. Varför värderas kvinnlig
idrott lägre och varför är det fortfarande mest män som leder och
bestämmer inom idrotten?

12.00

Lunch

13.15

Jämställdhet i praktiken

Frida Boisen
är en svensk journalist, programledare och författare. Hon är sedan
oktober 2015 ansvarig utgivare för Bonnier Magazines & Brands och
sedan 2018 programledare för Lyxfällan i TV3. Hon är också
krönikör på Expressen.

14.15

Fika

14.45

If it´s work, it won´t work

Micael Dahlén
är en svensk ekonom, författare och professor i ekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har bland annat erhållit
Mensapriset (2017), med motiveringen:
"Micael Dahlen kan som ingen annan visa på, locka fram och skapa
nya tankar, stora som små. Med professorns exakthet och konstnärens
vilda glädje får han sina ord och gärningar att tränga in i både hjärta
och hjärna."
Micael Dahlen har varit med i juryn för en mängd olika utmärkelser,
däribland Augustpriset 2011
15.45

Avrundning med Kattis Ahlström

Varmt välkomna!

